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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Intentar contextualitzar el periodisme esportiu en el món del periodisme en general per arribar a una conclusió: ni és un gènere menor ni tampoc el gènere per excel•lència. Delimitar 
les costures del periodisme esportiu amb el periodisme-premsa rosa i el periodisme de successos. Especial significació entre les diferències del periodisme esportiu de la premsa 
esportiva i el periodisme esportiu des diaris generalistes.  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

Rellegir d'alguna manera els diferents diaris fins a aprendre els seus tics. Igualment, aprendre a escoltar la ràdio i mirar la televisió. El seminari es vertebra amb tres parts: premsa 
escrita (la notícia, el reportatge, la crònica, l'entrevista... i el llenguatge esportiu), la ràdio i la televisió. Es tracta que els alumnes acabin el seminari sabent distingir els gèneres 
literaris i s'adonin que el periodisme esportiu dóna moltes possibilitats per treballar el llenguatge, el dia a dia, i és una gran base de formació per treballar al carrer.  

TEMARI  

BIBLIOGRAFIA BÀSICA  

Tota la literatura esportiva que ha sortit. No hi ha un nombre de títols determinats, perquè es donarà bibliografia en funció dels interessos de cada estudiant en les diverses 
disciplines esportives. Encara que es pot elaborar un inventari de títols, en cap moment es tracta d'una bibliografia bàsica. Però sí que hi figurarien clàssics com “Fiebre en las 
gradas”, de Nick Hornby (Ediciones B) o “Entre los vándalos”, de Bill Bufford (Anagrama).  

EXIGÈNCIA LINGÜÍSTICA I PRESENTACIÓ DE TREBALLS  

És important l'ortografia, la sintaxi i la presentació. Però insistim especialment amb l'estil. El periodisme esportiu permet treballar el ritme de la narració d'una manera especial. I és 
aquí on es fa especial incidència.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

Presentació inexcusable dels diferents treballs que s'encarreguen i un treball final en què els alumnes han de respondre a una hipòtesi de treball: "es batrà el rècord del món de 100 
metres llisos als Jocs d'Atenes?", per posar un exemple. Aquest treball final s'ha de defensar davant un tribunal. Assistència regular a classe.  

  

 


